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 الملخص

 
تسعى هذه الدراسة  لدراسة شكل  لالب الؽزل  األردى عند مٌر تمى مٌر   

باعتباره من الشعراء المبدعٌن ،الذي الٌنساه تارٌخ األدب األردي، فمد امتاز مٌر 
بشعر الؽزل. وتفوق على جمٌع الشعراء فً هذا الصنؾ. المعروؾ أن  تمى مٌر

التاثٌر الجمالى للؽزل ٌعود بالدرجة األولى إلى الشكل،والدعابم األساسٌة لشكل 
الؽزل هى:البحر والمافٌة والردٌؾ والمطلع والممطع،فمن خبلل هذه الدراسة 

ن هذه الدعابم الشكلٌة فى سؤوضح تحمٌك مٌر لهذه الدعابم   فى ؼزلٌاته،ودور كل م
انجاح ؼزل مٌرتمى مٌر.كما ٌضاؾ إلى هذه الدراسة تمهٌد عن الؽزل األردى من 

 حٌث الشكل والمضمون.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  جامعة عٌن شمس -فرع اللؽة األردٌة -معٌدة بمسم الؽات الشرلٌة *
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The Study of  Urdu Courtship’s Form in Mir Taqi Mir’s Poetry 

Nehal Saleh Mohamed Mohamed 

Abstract 

 
This paper aim to studying the form of template Urdu courting 

of Mir Taqi Mir , as one of the creators poets, who the history of 

Urdu literature not forget him. Mir excelled in courting and 

superiority on all poets in this category. It is known that the 

aesthetic effect of courting due primarily to the form and the 

mainstays of the form of courting are: the sea(meter) and the 

rhyme and the reserve(redeyef) and the beginning of the poem  

and the section .through this study will clarify achieve Mir for 

these props in his poetry, and the role of each of these props  to 

success his  poetry. Also added to this study a brief introduction 

about the Urdu courting. 
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 مقدمة
مدٌنة دهلى فى المرن الثامن عشر لمد شهد الؽزل األردى ازدهارا  كبٌرا  فى  

المٌبلدى،وما لبث الشعر األردى أن وصل إلى لمة ازدهاره فى مدٌنة دهلى فى 
منتصؾ المرن الثامن عشر المٌبلدى،وصار الؽزل أكثر فنون الشعر رواجا  بٌن 
العامة والخاصة،وٌؤتى فى ممدمة شعراء الؽزل فى دهلى فى المرن الثامن عشر 

مٌر تمى مٌر،والتى عكست ؼزلٌاته أحزان أمته وأحزانه  المٌبلدى الشاعر
الخاصة،ولدمت معانى العشك بؤلفاظ عذبة ولؽة نمٌة،وتمٌز مٌر بالتعبٌر عن 
المشاعر واألحاسٌس واختٌار البحور الشعرٌة المبلبمة لؽزلٌاته،وحازت ؼزلٌاته 

جمال شعره  على المبو فى األوساط األدبٌة  والشعبٌة حتى لمب بملن الؽزل،وٌكمن
فى كٌفٌة مزج المضمون بالشكل،فلم ٌحاول التركٌز على اهمٌة المضمون وحده،بل 
حاول تنسٌك ؼزلٌاته أٌضا لٌظهر السحر والتؤثٌر  فى أشعاره،فالمعروؾ أن فن 
الؽزل ٌموم على االرتباط الشكلى الذى ٌوجد بٌن األبٌات المتناثرة ذات الموضوعات 

جمالى للؽزل ٌعود إلى الشكل، والبناء الشكلى للؽزل هو المتعددة،لهذا فالثاثٌر ال
 البحر والمافٌة والردٌؾ والمطلع والممطع.

وهذا البحث هو أحد االسهامات المعاصرة التى تدرس الدعابم الشكلٌة لفن  
الؽزل من خبلل التطبٌك على ؼزلٌات مٌر تمى مٌر أحد رواد فن الؽزل فى المرن 

ه الدعابم الشكلٌة فى انجاح ؼزلٌات الشاعر،وتطبٌك الثامن عشر،ودور كل من هذ
 الشاعر لهذه الدعابم فى ؼزلٌاته،وتعتمد هذه الدراسة على المنهج التكاملى.

 تمهيد
 الغزل األردي

 الغزل األردي من حيث الشكل:
الؽزل من أرق فنون الشعر وأحراها بالدراسة ،إذ أنه بكل أنواعه اإللهٌه  

صادق عن عاطفة صادلة تهمى بها حرارة الشوق،ولم ٌوح  والعذرٌه والحسٌة تعبٌر
بها مصدر مادى طمعا فى هبة أوارتماء منصب،فالؽزل شعر ٌكاد ٌنطك بالصدق،إن 
لم نمل إنه الشعر الصادق،ألنه ولٌد الصدق الشعورى،ولم ٌتفرد به أدب عن ؼٌره،إذ 

ل هو الصنؾ تناولته كل اآلداب الشرلٌة والؽربٌة على السواء،لذلن كان الؽز
 المحبب لدى الناس أكثر من ؼٌره من األؼراض الشعرٌة األخرى

الؽزل فى اللؽة محادثة النساء ووصؾ معاشمتهن، وهذا المصطلح  ٌتسع  
لعرض فكرة الهجرأو الوصال للعاشك من محبوبه،وأٌضا ٌظهر المصطلح أحزان 

 الملب ورؼباته  تجاه المحبوب.
الذى أجمع لمعنى اللؽوى لكلمة "ؼزل" والٌرتبط الؽزل كمالب شعرى با 

والفارسٌة واألردٌه أى"الحدٌث عن  العربٌة علٌه اصحاب المعاجم فى
 .(1)النساءأوالحدٌث عن المعشوق( 
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استعٌر فن الؽزل فى الشعر األردي من نظٌره الفارسً. ومن المعروؾ أن  
ا عما  كان علٌه فى فن الؽزل تطور لدى الفرس من الناحٌة الفنٌة، وانفصل تمام 

، بل (2)الشعر العربً. تفنن الفرس فى بناء المصٌدة الؽزلٌة، ولم ٌكتفوا بالمافٌة
، ونجد كذلن ؼزلٌات فارسٌة بدون ردٌؾ. (3)اهتموا بالتزام الشاعر بالمافٌة والردٌؾ

كما اتسعت دابرة الؽزل من ناحٌة الموضوعات، فلم ٌكتِؾ الشعراُء فى ؼزلهم 
لعواطؾ، بل أضافوا إلٌه موضوعات أخرى مثل التصوؾ بوصؾ المرأة، وسرد ا

 (4)والفلسفة واألخبلق والحكمة والدٌن وؼٌرها
إن كلمة الؽزل تحولت فى األدب األردى إلى مصطلح ٌطلك على لالب من  

 الشعر ،له خصابص محددة،وهذا المالب بعٌد كل البعد عن الثمافة العربٌة.
مالب الفنى الذى ٌشمل مجموعة من األبٌات الؽزل فى اصطبلح الشعر األردى هو ال

والردٌؾ، ٌتفك شطرتا البٌت األول منه فى  المافٌه والردٌؾ (5)المتحده فى الوزن
،ثم تتفك هذه المافٌه وهذا الردٌؾ مع لافٌة  وردٌؾ الشطر الثانى من بمٌة 

 .(6)األبٌات
ٌت اسم فإذا اتحدت شطرتا البٌت األول لافٌة وردٌفا  أطلك على هذا الب 

مطلع،وإذا اتحدت شطرتا البٌت الثانى أٌضا كان ذلن حسن مطلع ،أما البٌت األخٌر 
من الؽزلٌة فٌطلك علٌه اسم ممطع وؼالبا ما ٌذكر فٌه الشاعر تخلصه،وؼالبا ما 
ٌتراوح عدد أبٌات الؽزلٌة بٌن خمسة أبٌات وثبلثة عشر بٌتاٌ، وكل بٌت من أبٌات 

 .(7)اتها من حٌث المعنىالؽزلٌه ٌمثل وحدة لابمة بذ

 الغزل األردي من حيث المضمون
تناول الؽزُل األردي فى بداٌة أمره الموضوعات التملٌدٌة للؽزل، والتً  

سبك تناولها فى األدبٌن العربً والفارسً، وألصد هنا الموضوعات التً تصؾ 
 المرأة وجمالها، وتتؽزل فى محاسنها وأوصافها، وتتحدث عن الحب الذي ٌكنه
الرجل للمرأة والعكس. ولكن الشعراء سرعان ما حادوا عن الطرٌك واستخدموا 
كلمةُ الؽزِل بمعناها المجازي، ولم ٌتمسكوا بمعناها اللؽوي، أي الحدٌُث عن المرأِة 
وجماِلها وسرِد عواطِؾ الرجِل تجاَهها، ومن ثم تناول الؽزُل األردي موضوعاٍت 

 ضاٌاه فى شتى مجاالِت حٌاتِه.مختلفة  ربما تعبُر عن اآلنسان ول
الؽزل الٌبٌن موضوعا خاصا بطرٌمة مسلسلة،بل ٌمدم األفكار المتفرله فى  

أبٌات متصلة ،وبما أن أصل الؽزل خاصا بموضوع الحب فمط،إال أن شعراء الهند 
مزجوا الؽزل بموضوعات التصوؾ واألخبلق والحكمة والمواعظ إلى جانب 

الشاعر فى أن ٌستطرد فى أفكاره ورأى أن  موضوعات الحب،ولكن إذا رؼب
البد أن ٌستؽرق عدة أبٌات ،فإن هذه األبٌات ذات الموضوع الواحد داخل  iموضوع

،وهو شبٌه بالؽزل فى أنه ٌتكون من عدة أبٌات لكنه بدون (8)الؽزلٌة تسمى )لطعه( 
 "ؼزلوأما إذا اتفمت الؽزلٌة كلها فى الموضوع؛ فٌطلك علٌها  (9)تخلص مطلع أو
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 .(11)مسلسل" أي ٌتسم بوحدة الموضوع 
فى لالب الؽزل ،وتنوعت وهنان كثٌر من الشعراء الذٌن نظموا أشعارهم  

 سواء كانت موضوعات عن العشك بجمٌع أنواعه )اإلنسانى،اإللهى( موضوعاتهم
،أوموضوعات عن المواعظ والحكمة واألخبلق وؼٌرها من الموضوعات التى 

 م.تناولها الشعر المدٌ
ٌعتبر موضوع العشك أكثر الموضوعات تناوالٌ فى الؽزل ،بل ٌعتبر  

الموضوع األساسى للشعر األردى بصفة عامة،فلمد نظم الشعراء أجمل أشعارهم فى 
موضوعات العشك،إذ تمتعوا بمدرة خاصة على بٌان األحاسٌس،فعبروا عن أرق 

ه العشك الحدٌث عن معانى العشك فى ألفاظ ؼاٌة فى البساطة.،وأجمل ما تمٌز ب
 .(11)أحزان الهجر والفراق وسعادة الوصال

 :فيقول مير عن العشق وأوجاعه
 (12) رنگ كا انتہا ہے  ،ٌہ ہواہوں سب زرد اب            سفٌد منہ مٌں محبت بے ابتدا تها ہتار   

 الترجمة: 
 الوجه كله أصفر)باهتا( فى بداٌة العشك ٌظل الوجه أبٌض )مشرلا(     وفى نهاٌته ٌصبح           

 ويقول الشاعر مير: 
 (13)عشك ہے خدا كہٌں بنده، كہٌں            تبٌں كے عشك وطور طرز ہےعشك        
 الترجمة:

 للعشك طرق وأسالٌب عدٌده                         لد ٌكون العشك عبداٌ ولد ٌكون الها          

شك الذى ٌكنه الرجل للمراة ٌشٌر الشاعر إلى أن العشك لٌس فمط الع 
وٌمول  الذى ٌظهر العشك بٌن العبد وربه والعكس ،وإنما هنان أٌضا العشك اإللهى
 مٌر أٌضا عن حرلة الملوب من العشك:

آگ ہے ركهى مٌں دلوں كے عاشموں كٌسى ٌہ       چهاتٌاں ہٌں رہتى ہى جلتى ہمٌشہٌارب!          
(14) 

 الترجمة:
 تحترق دابما             أى نار وضعتها فى للوب العاشمٌن ٌارب  إن الصدور تظل

ومن الواضح أن موضوعات الؽزل لم تكن محصورة فى العشك وتمثٌل  
أحوال العاشك،لكن الؽزل تناول موضوعات أخرى كالتصوؾ،فالبعض ٌرى أن 
الؽزل لد نال ارتماءه عندما أصبح التصوؾ ولضاٌاه المختلفه أحد موضوعاته،فإن 

ل لضاٌا التصوؾ فى الؽزل أوجد به حٌاة جدٌدة ،وبذلن لم ٌمتصر الؽزل على تمثٌ
العشك اإلنسانى،بل أصبح تمثٌل لضاٌا التصوؾ جزٌء الٌتجزأ من موضوعات 
الؽزل،وتلن المثل والمضاٌا الصوفٌه الممدمة فى الؽزل طرحها معظم الشعراء فى 

المثل لد أكملت جزء   ،وتلن(16)حتى اصؽرگوندهوى (15)أشعارهم من ولى دكنى
 . (17)كبٌرا  من متطلباتنا الذهنٌة والفكرٌة

 يقول الشاعر مير:
 (18)گوٌا ہى انــــــــزب بے ٌوں ہى چب       چمن مرغ سے گل ےحٌرت رو

 الترجمة: 
 حتى أنه صمت وكـؤنه أصبح ببل لسانالحدٌمة أدهشه جمال الورده      ان طابر 
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 ويقول الشاعر مير:
 (19) ہوبے آشنانہ سے گل نكہت      ہوبے وانہ تهے گبے ٌںم چمن ہم

 الترجمة:
 فلم نستطع أن نتعرؾ على رابحة الورودة،لكننا لم نجده هنان     لمد ذهبنا للحدٌم         

كما استطاع الؽزل أن ٌتناول موضوعات تكمل متطلباتنا الفكرٌة  
ٌة واالجتماعٌة،فالؽزل الٌنفصل والذهنٌة،فإنه أٌضا حاول أن ٌكمل متطلباتنا السٌاس

عن األوضاع السٌاسٌة واالجتماعٌة فى أى عصر من العصور،بل إن من واجبه أن 
 .(21)ٌلمى الضوء على تلن األوضاع السٌاسٌة واالجتماعٌة

أن الؽزل ٌعكس المضاٌا السٌاسٌة واالجتماعٌة فى المجتمع،ولكن لد ٌؽلب  
لكناٌات فى طرح تلن المضاٌا،فالشاعر ٌتوجه علٌه كثٌر من اإلٌماءات واإلشارات وا

للبحث عن حل لتلن المضاٌا،وكل شاعر ٌنظر إلٌها من زاوٌته الخاصة،وتمثٌل تلن 
 .(21)المضاٌا فى الؽزل ٌنبع من شخصٌة الشاعر وشعوره بتلن المضاٌا

واستطاع كثٌر من الشعراء تمثٌل تلن المضاٌا فى أشعارهم،فاستطاع مٌر  
 ره النكبات التى ألمت به وبمجتمعه.أن ٌعكس بؤشعا

 *فيقول مير عن تخريب دهلى:
 هاـــــــــــــدٌك بن باغ تو دٌكها آج             دٌكها نـــــــــــــــوسم گل ںكل چمن مٌ      

 الترجمة: 
 والٌوم نراها ولد أصبحت صحراء     باألمس رأٌنا فى الحدٌمة الورد والٌاسمٌن            

امتزجت أٌضا الؽزلٌات فى الشعر األردى بموضوعات الحزن والٌؤس ولد  
 والحكمة واألخبلق وؼٌرها من الموضوعات التى التخلو منها لضاٌا الشعر المدٌم.

 الدعائم الشكلية لغزليات مير تقى مير
أفكاره التى عرضها فى دٌوانه الثانى فى لالب  (22)لمد جسد مٌر تمى مٌر 

لشعرى له داللة خاصة فى الشعر األردى، فن الؽزل ٌموم على الؽزل،وهذا المالب ا
االرتباط الشكلى الذى ٌوّحد بٌن األبٌات المتفرلة،ذات الموضوعات المتعددة،لهذا 
فإن التؤثٌر الجمالى للؽزل ٌعود إلى الشكل،والدعابم األساسٌة لشكل الؽزل  

 .(23)هى:البحر،المافٌه،الردٌؾ،المطلع،الممطع
 البحر:

سمة كبٌرة فى الجانب الجمالى للؽزل وشكله ؛ فهو الذى ٌعطى  حرللب 
الشعور بالتوازن واالرتباط بٌن األبٌات،وهنان بحور عدٌدة فى الشعر األردى لكل 
منها نؽمة خاصة تتناسب مع إحدى الحاالت الخاصة بوجدان الشاعر،فهنان بحور 

خبة وبحور لصٌرة هادبة تعكس الطبٌعة الساكنة لمن اختارها،وهنان بحور صا
سهلة،وبحور طوٌلة معمدة، واختٌار البحر الذى ٌتماشى مع الحالة الوجدانٌة للشاعر 

 .(24)من أهم عوامل الؽزل



 الدٌوان الثانى نموذجا   شكل  لالب الؽزل األردى عند مٌر تمى مٌر دراسة
 

 

 540 (5102 يونية –ابريل ) 34اجمللد  -حوليات آداب عني مشس 

وأهم ما ٌمٌز ؼزلٌات مٌر نظمها فى البحور المصٌرة،وبعده عن البناء  
 الشعرى الوعر،ومن أمثلة ؼزلٌاته فى البحور المصٌرة:

 رطــــش ہے رــــــــــــــس ترن گام اول                 شرط ہےبر خ چل ہ*عشك كى ره ن

 رطــش ہے مــــــــــــوچش رنگ زردى                ادقــــــص نہٌں ٌوں عشك ے*دعواب
 رطــش ہے فرــــس تبٌں كے كارى پخته                 بٌٹهے گهر كوبى ہے*خامى جاتى 
 رطــش ہے رـــخ بهى ٌہ كو خانے كعبه               چل لے وـــك شٌخ تو ہے*لصد حج 

 رطـش ہے رــــــــــنظ كو نمادى كى اس                 ہے زر بــــعج دل ہ*للب ٌعنى ك
 رطــــــــــش ہے ہنر نے اسباب نہ ٌهاں                  كٌا ہے ہے چا كو دٌنے ے*حك ك

 مٌر اى اـــــكٌ سهل ہے*دل كا دٌنا 
 (25)رطـــش ہے جگر كو ےعاشمى كر ن                      

 نموذج آخر لغزلياته ذات البحور القصيرة:
 كبلــن امــــــــــــــــــتم نا كٌا ٌارو تمام ماهِ           نكبل امـــــــــب باالبے وه شب جو ہوا*روكش 

    كبلـــــن نام سے عزلت اپنا طرح كى عنما          اگرہے رــــــــــــمدنظ گٌر،شهرت گوشہ ہو*
 كبلــــــــن خام تو آخردٌكها كا ںسودا انهو         مؽزى ہپخـت دعوابے ں*تها جن كو عاشمى مٌ

 نكبل كاكام كس وه سے گرفتنہ ِو          اس عشك ــــــــــــن كــــــــــ*نومٌد لٌسپاٌا،ناكام كوه ك
 ہو سا مٌر تاب بے جو رہے مر ہكٌونكر ن-*
 (26)نكبل تهام تهام دل ےآدهـ دن تو گهر س اكـ

نلحظ أن األبٌات فى هذه الؽزلٌات ذات البحر المصٌر تنساب بموة وحماسة  
معبرة عن مولؾ شعوري صادق ، تتبلءم مع النؽمات الموسٌمٌة التً تتحرن ببطء 
ولوة مما ٌعطً للمتلمً فرصة ألن ٌستجٌب لهذا الجرس الموسٌمً الفخم وٌردد مع 

 اعر أبٌاته بموةالش

 نموذج آخر لغزلياته:
    ہےاپناعرى تو شعار شا               ہےاپنا ارـــــــــــــوٌ تاقـــــــــمش ہ*نكت
 ہےاپنا ارــــانتظ دٌرسے              كو ہم كہاں ىــگب لے ودىــــــــــخ ے*ب

 ہےاپنا ارـــروزگ ٌہى اب              رات سارى سارى ہٌں پهرتے ے*رو ت
 اـہےاپن اختٌار كٌا مٌں اس             جوہوگبےمجبور مــــــــــہ دل كے ے*د

 ہےاپنا ارـــاشتہ شہر ہرش               عنما،لٌكـ الـــــــــــــــمث ہم ہٌں*كچهـ ن
 ہےاپنا ارـــؼب كا دلوں سو               ہو كهتے ںاـــــــــــــــ*جس كو تم آسم

 كرو نہ مٌں آزاِرمٌر ہ*صرف                           
 (27)ہےاپنا ہے،زار اپنا ہخست                            

سطة البحر الشعرى ٌستطٌع هنان منفعة كبٌرة للبحر الشعرى عامة ،فبوا 
من الجروح العمٌمه واألحزان الموجودة فى النص  التخلص المارىء

لشعرى تنشؤ موسٌمى جمٌلة تملل من حدة النثرى،فبواسطة ترتٌب وتنسٌك البحر ا
الحزن نسبٌا ،وٌستطٌع المارىء أن ٌجرب جانبا  سارا  من جوانب الحزن الذى ٌمنح 

 .(28)السكٌنة والطمؤنٌنة للملب
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لمد نظم مٌر أٌضا ؼزلٌات دٌوانه فى البحور الطوٌله،وأدت البحور الطوٌلة  
سلوبه ولؽته وجدت عونا  كبٌرا  لمٌر دور الصدٌك المخلص لفنه وشعره،فإن فنه وأـ

 من هذه البحور،فكانت بمثابة حارسا  لفنه.  
ان البحور الطوٌلة لمٌر أظهرت بسهولة العواطؾ واألحاسٌس التى أثرت  

بصفة خاصة على للب وعمل المارىء،فلمد وجد المارىء المتعة من مطالعة البحور 
تى التسنح لها الفرصة الن تنشر الطوٌلة والبعد عن االختناق من البحور المصٌرة ال

العواطؾ واألحاسٌس فى سعة كبٌرة،فلمد خرج المارىء من الوادى الضٌك إلى 
مٌدان مفتوح،ولجؤ أحٌانا مٌر إلى المطعة فى ؼزلٌاته ذات البحور المصٌرة لٌنشر 

 عواطفه وأحاسٌسه فى سعة.
اطؾ ٌمول نظٌرى: "إن ؼزلٌات مٌر ذات البحور المصٌرة لد دفعت العو 

 (29)للداخل بدال من أن تخرجها للخارج" 
 نموذج للبحور الطويلة لمير:

       طرح كى ہخان مے اور كچهـ ہوبى سے ں*دوِرگردو
 طرح پٌمانےكى مٌرى آنكهٌں كہ كٌوں آوٌں ہبهر ن                                          

          وبهار باغ ہے تو ہنستا كبهو ہے*آنكلتا 
 رحــط كى آنے گل فصلِ  سارى ہے ںاس كى آمد مٌ                                        

      تهى نہ آگے كشى دل اتنى ں*چشمكـِ انجم مٌ
 طرح كى جهمكانے آنكهـ كى اس نے ںسٌكهـ لى تارو                                       

   ؼزال وه ہے كرے ہى وحشت سے گرفتاروں ہم
 رحــــــــط كى نے ال مٌں دام ےكوبى تو بتبلإ اس ك                                        

          اٹها توكہہ كو بٌد ے*اٌكـ دن دٌكها جو ان ن
 طرح كى نے دٌوا مٌرے اس ہے  كتنى ںاس شجر مٌ                                        

   رحـــط كى نے وٌرا ہے ڈإلى ٌاں سے مدت نے عشك  نبى ہے خرابى كٌا كى ہِروفاآج كچهـ ش*
 اإ  بن ہے اٌسا سے وخط زلؾ كہ ہے كچهـ سا پٌچ*

 طرح كى نے شا سب نہ ور بهى مٌں چاكـ صد دلِ  ہے                                       
   موندكر آنكهٌں گزرجاتےہٌں ے*كس طرح جى س

 رحـــــط كى نے اـــــمرج بهى كى وںدردمند ہےدٌدنى                             
        ٹهےاگر ذوِق وصال اس كا تو جى كهوبٌ-*

 رحـــط كى نے پا بهى كے اس اب ڑهےكر اكـ كا ڈهونڈ                                    
     پابے كہ سے مجهـ كوبى ناصح اے ہے جڑهتا سر بهى ںٌو-*

 رحـــــــط كى نے سمجها سمجهاتےہٌں كو ےدٌوانےساٌ                                    
 مٌر مٌں كڑهنے تجهے كچهـ ہے نہٌں صرفہ كا ںجا-*

 (31)طرح كى ےان ؼم كها نج مٌرى ہےؼم كوبى كهاتا                          

إن البحر الشعرى  لهذه الؽزلٌة ٌمتاز بالطول فمنح الشاعر سعة فً التعبٌر  
ة ، فٌسهل علٌه سردها بما عرفت به نؽمته اإلٌماعٌة من تنوع عن انفعاالته الوجدانٌ
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 فً زمنها اإلٌماعً ، فناسب نفس الشاعر فً التعبٌر عن معان شعورٌة مكبوتة.
 نموذج أخر للبحور الطويلة فى الديوان:

 مٌں بحِررحمت پانى كا جوإں ان ہے، جاتا مل ہك    مٌں فرصت ؼٌر فرصت چشم ںركها كر اشكـ افؽا-*
 ںــــــمٌ منت سى تهوڑى كہاں تها جاتا مان وگرنہ      رگزـــہ نہٌں التا فرو سرہى كہاں ُسدهـ ےسنبها ل-*
 ںــــــــــمٌ طالت كى پاإں بهت تو اب ہوگٌا تفاوت      كر اُٹهـ اوراُٹهـ كى متصل،جانےكےاُس دن ےگب-*
 ںـــــمٌ ساعت اٌكـ پر جى ہے گزرجاتى با لٌامت      هىـــت وطالت تاب مٌں بدن تكـ جب ہوسكاتحمل -*
 ںــــدت مٌــــــــــــاٌكـ م ہے پڑى اپنى اتفاق رہابى        انٌںــــپہچ نہ كوہم چمن ٌارانِ  ہےجوعجب كٌا -*
 ںــمٌ بتــــصح رات فتنہ سا كا روِزمحشر تها اُٹهـا        تهى لٌامت تو مٌرے گرنہ مٌں ںُسبلتا تٌػ خو-*
 مٌں خدمت كى واعظ نےكٌں ٌاروں ںبهت گستاخٌا            پهاڑا بهاگا،كنہوننےپٌرہن لے ہكوبى عمام-*
 ںــــــٌــــمحراِب طاعت م مارنا سر ہوا كچهـ مإثر       كرنے خم بهى ابرو لگا تو ڑهابےمبل تٌورى چ-*

 مرجانا ہے مشكل ے،بهتلدم پر ركهـ لدم اُس ك-*
 (31)مٌں توالف مہر مٌر،فنِ  ہے ہوگٌاسرآمد 

هذه الؽزلٌة ذات البحر الطوٌل ساعدت على استٌعاب المعانً التً أراد  
الشاعر التعبٌر عنها ، فالتعلٌل الستخدام الشاعر هذا البحر ، ٌكمن فً انسٌاب 

 إٌماعاته النؽمٌة مع نفس الشاعر واختبلجاته الشعورٌة.
عر لد اختار بعد اإلطبلع على تلن النماذج من ؼزلٌات مٌر نجد أن الشا 

البحور الشعرٌة التى تتناسب مع حالته الذهنٌة والوجدانٌة،وصاؼها فى لالب 
الؽزل،كما حافظ الشاعر على التنسٌك بٌن تلن البحور ، فؤصبح ؼزله ناجحا  ألنه 

 أحدث توافما  بطبٌعة الؽزل وموسٌماه،لهذا كان ؼزله ذا أثر بالػ وعمٌك.

 القافية والرديف:
ردٌؾ من العناصر األساسٌة فى شكل الؽزل، المافٌة هى ان المافٌة وال 

إحدى الوسابل الفنٌة الموجودة فى أنواع الشعر سواء كان شعرا  باللؽة العربٌة أو 
بؤى لؽة أخرى،وهى الحرؾ األخٌر من الكلمة التى تسبك الردٌؾ مباشرة، والردٌؾ 

ة، والردٌؾ لٌس شرط ا عبارة عن الكلمة أو الجملة المتكررة فى آخركل أبٌات الؽزلٌ
ضرورٌَا فى بناء الؽزل، ولكن الشعراء ٌحرصون على استعماله بجانب المافٌة لما 
له من أثر بالػ فى الموسٌمى واإلٌماع، ولد ٌكون الردٌؾ اسما  أو فعبل  أو حرفا  أو 
حتى جملة بؤكملها، ،ولد ٌصل عدد كلمات الردٌؾ فى بعض الؽزلٌات إلى ست 

 .(32)كلمات
لد حصلت المافٌة والردٌؾ على أهمٌة كبٌرة فى شكل الؽزل،بل أنهما و  

ٌعدان بمثابة حجر األساس بالنسبة له ،ولكن بعض الشعراء فصلوا المافٌة والردٌؾ 
عن شكل الؽزل،وألروا بعدم فاعلٌة كل منهما فى الؽزل،وذلن ألنهما ٌمفان حاببل  

رىء بالمكانة الجمالٌة للؽزل،لذلن عند تمدٌم موضوع الؽزل،كما أنهما الٌشعرن الما
 .(33)الترح بعض الشعراء  إنهاء الردٌؾ من الؽزل وكتابة ؼزلٌات ؼٌر مردفة

 فرإٌة حالى لهذا األمر:
" إن المافٌة دابما  تسبك الردٌؾ،وبالرؼم من أننا فى بعض األحٌان النفهم  
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لى الردٌؾ إلى الردٌؾ كما نفهم المافٌة، لكن فى الؽزل وخاصة الؽزل األردى ٌر
 منزلة عظٌمة"

ٌعتمد حالى أن المافٌة والردٌؾ ٌصبحان عابما فى تمدٌم موضوع الؽزل  
،بحٌث ٌصعب على المارىء فهمهما والوصول إلى مؽزى موضوع البٌت 
الشعرى،كما أكد حالى على ضرورة اختٌار الشاعر الردٌؾ الذى ٌتناسب مع 

فى الؽزلٌة عن كلمات مختصرة،كما أشار المافٌة،وال تزٌد كلمات المافٌة والردٌؾ 
إلى ضرورة تملٌص الؽزلٌات المردفة شٌبا  فشٌبا  ،وٌنبؽى أن تتبع المافٌة المضمون، 

 .(34)وال ٌتبع المضمون المافٌة
لكن لو نظر هوالء الشعراء نظرة متمعنة إلى الشكل الكلى للؽزل ،وتخلل  

جمالٌات المتعلمة بالمافٌة والردٌؾ هذه النظرة األسلوب المنطمى،فإنهم سٌشاهدون ال
فى شكل الؽزل،لكنهم ٌنظرون الٌهما نظرة عابرة تخلو من الفكر والمنطك،لذلن 

 الٌرون المٌمة الجمالٌة لكل منهما فى الؽزل.
إن الشعراء لد وجدوا مٌزة الستخدام  المافٌة والردٌؾ فى أشعارهم،فالمافٌة   

لو نظر أحد لتلن المٌزة،فلن ٌجد عٌبا فى والردٌؾ ٌزٌدان من جمال شكل الؽزل ،ف
الجانب الجمالى للمافٌة والردٌؾ ،لكن العٌب  ٌظهرفى األسلوب الشعرى والمعٌار 
الشعرى للشاعر،وذلن العٌب ٌظهر الفمر العاطفى والفكرى للشاعر،لهذا فإن استخدام 

 . (35)الشاعر للمافٌة والردٌؾ فى الؽزل ٌزٌد الحسن الجمالى للؽزل
التزم مٌر تمى فى دٌوانه بالمافٌة والردٌؾ،فجاءت ؼزلٌاته بدون تصنع  ولد 

وتعمد للمافٌه والردٌؾ،بل أتت بصورة تزٌد الشعر جماال ، كذلن نوع مٌر فى 
ا أو فعبل  أو جملة بؤكملها.وفٌما ٌلى  استخدام الردٌؾ فى ؼزلٌاته ،فجاء الردٌؾ  اسم 

 فٌها عن كلمةنموذج إلحدى ؼزلٌات مٌر التى زاد الردٌؾ 
 -() العين باكية   (:ہ نا كـيہے چشم ِگر )
 ہ نا كـٌہ طوفان زا ہے چشم ِگر نے كچهـ سآج كل -*

 ہ نا كـٌدرٌا ہے چشم ِگر  ىے ہسموج زن برسوں                                      
 ے    سہ روإ پٌار نہ روإ ورنہ روإ تو نٌوں -*

 ہ نا كـٌم ِگر ــــــــــں پٌدا ہے چشمٌلدم اس دشت  رہ                           
 ـ لدم ركهو تو پهر بهى دلبرو        كـے ٹـے آ گسدل -*

 ہ نا كـ ٌم ِگر ــــــــــــسٌر لابل، دٌدنى اكـ جا ہے چش                                     
 ں امكان رونا اس لدر   ٌہنے گداز دل ب-*

 ہ نا كـ ٌم ِگر ـــــــہ كو پهنچو خوب تو پردا ہے چشت                            
 سوجهتا اپنا كرے  كچهـ ابر تو ہے مصلحت     -*

 ہ نا كـ ٌم ِگر ــــــے نا بٌنا ہے چشجٌسے سجوش ِؼم                                     
 ہ دشت كا  شہ گوشےمٌرے گوسے نسبز ہے رو -*

 ہ نا كـ ٌم ِگر ـــــــــــــــــباعث آبادى صحرا ہے چش                                    
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 ں مٌرمٌں پهرتى مٌ ىوے حناے پا مرى آنكهوں ہ-*
 (36)ہ نا كـ ٌدم اس كى زٌر پا ہے چشم ِگر  رٌعنى ہ

 وهذا نموذج لؽزلٌة الردٌؾ بها اسم موحد فى كل أبٌات الؽزلٌة)عاشك(:
 هر صبر ولرار ِعاشكپ ںاہك مٌںكارعاشك    اكـ جهمكى  ہے مشكل ےرشكـِ برق تجهـ س ےا-*
 و شمع مزاِر عاشكہب ــــــــتو بهى تو اٌكـ ش      ںوہوا ہ ےلٌےتٌر ںساــــــــٌك ےس ہخاكـ سٌ-*
 اِرعاشكـــــــكن ےو لبالب تجهـ سہ موج ںجو      كـ ،تب   ٹرد ـــآگ س ہٌ ےووہبحِرحسن  ےا-*
 كــتٌاِر عاشــــــــهـ اخچوتا كہ ے مٌںنہاچگر          ےو دٌتـــا تو دل كدل خواه كوبى دلبر ملت-*
 ك  ــــــهر خارخاِر عاشے پجاو ےجى س ہمشكل ك    ےووہ ردم جب اٌسىہكى اُس كى كاوش  ںلكوپ-*

 كــلٌل ونهاِر عاش ےكس طرح س ے ہےى ُرو و ُمو كا        گزراپنےہ وہ،محو جو ےكٌا جان-*
 كــــهـ اعتباِر عاشچبهى ك ہے تو ر ےردم      دلسمجهہ اضطراب ہے موجب اپنى خوارى كٌا-*
 كــــمار ِعاشــــج و خــــــرن ےاتا دكهابى دٌوـــــتو      ج ٹكـشم  مست چوه  ےسر ك ےس ےتل ںآنكهو-*

 كـــــــاشهـ كارزبار ِعچــــنراال ك ے ہےدنٌا س        ںوہ تاٹناكام كا ے مٌںكٌا بوجهـ بهارى س-*
 اپنمٌر ا ہےتا ہؼم دل ك مٌں ےردپاس -*

 (37)ٌارو شعاِرعاشك  ہے كٌا شعر وشاعرى

كلمة عاشك فى هذه الؽزلٌة كانت الردٌؾ،والمافٌة حرؾ الراء الذى ٌسبك  
كلمة الردٌؾ، فاستطاع المارىء أن ٌلتمس الجانب الجمالى فى الؽزلٌه وٌشعر 

، وٌدل ذلن على لدرة الشاعر على استخدام بالموسٌمى الشعرٌة فى جمٌع األبٌات
 المافٌة والردٌؾ فى اشعاره،والتاكٌدعلى وظٌفة كل منهما فى الؽزل

 وهذا نموذج إلحدى غزليات مير الرديف بها فعل:
 ونازكرناـــك ان وہى ٌكساں سےہو خاكـ كوبى          سازكرنا سے كسو نہ كى دلبروں ہے روش ہٌ-*
 ٌازكرناـــــــــن جى انہٌں رہنا كرتے ناز انہٌں            معٌشت كٌا نمل كرے كى ں،بتاںكوبى عاشمو-*
 ازكرناــــــــــــب چشم مجهےمٌسركبهو ہوا نہ          مٌں ہى وروزضعؾ شب آنكهى مٌرى بند ہٌںر-*
 رنارازكــــــاحت ہےجسسےبہت چاہٌے مجهے           ہوں چاہتا كو اسى ہےكہ ماجرا طرفہ بهى ہٌ-*
 اـكرن ازــــــــامتٌ اكـ ٹكـ مٌں اورعاشمى ہوس        اب ہے ضرور پر تجهے لڑكا تو رہا كچهـ ہٌںن-*
 كرنا دراز بهى اسے تهوڑى جو ہو بات ہٌںان     ہے بهى اٹهابى نے كنہوں پهپٹ كى ںكوبى عاشمو-*

 ساجد تهے پر دٌر در لشمہ  كهنچے مٌر ہىٌ-*
 كرنا نماز كا انہوں لابل اعتماد ہٌںن

(38)
 

لمد استخدم الشاعر المصدر المركب )نازكرنا،نٌازكرنا، باز كرنا،  
احترازكرنا، امتٌاز كرنا، دراز كرنا، نماز كرنا(لٌكون المافٌة والردٌؾ فى هذة 

 الؽزلٌه،فكان الفعل)كرنا(الردٌؾ، حرؾ )ز( فى الكلمة التى تسبك الفعل المافٌه.
 تدل( ہنوز) ،وكلمة الردٌؾ كلمة( ہنوزٌة) سا استخدم مٌر فى الؽزلٌة  التال 

 مافٌة حرؾ الراء فى الكلمة التى تسبك الردٌؾ.االستمرارٌة،وال على
 ہنوز سا زار چمن ہى كوبى كوبى چہ كو            ہنوز اــــــــس آثار كا رونے لوہو مٌرے ہى-*
 ہنوز سا گار گنہ ہوں اكهڑ مٌں عرصے           كو شام كى لٌامت صبح گً ےكب تكـ كهنچ-*
 ہنوز اـــــــس تار چبل كا آنسووں ہىجاتا             ولے نہٌں ٌںــــــم جگر خون كہ ہوبىمدت -*
  ہنوز سا دار پرى ہوں  پهروں مٌں مبهوت       دن اٌكـ اــــــــــــــك اس نظر تها گٌا آ سا ہسا ٌ-*
 ہنوز اــــــــــــــس ٌار رخ اٌكـ ہى نہٌں نكبل      رنگ رنگ ہٌں نكلتے مٌں چمن گل نسےبرسو-*
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 ہنوز اـــــــس دٌوار صورت ہى حٌرتى گل            ںكهٌ اسے پهرتے مٌں باغ ہدٌكها تها خا ن-*
 ولے نے مٌر كٌا عشك كـ تر ےمدت س

 (39)ہنوز سا بٌمار ہى وزرد ںزار وزبو

عرّي ،فالتزم  فى لمد أدرن مٌر أن المافٌة والردٌؾ هما عصب الشكل الش  
دٌوانه بالمافٌة والردٌؾ ،فتكرار مٌر ألصوات المافٌة والردٌؾ فً أواخر األشطر 

الشعرٌة  لؽزلٌاته، ألن الموافً هً الفواصل زلٌاته كانت ذات أهمٌة للموسٌمى من ؼ
إذ ٌتولع السامع ترددها حتى ٌستمتع بها ألنها تطرق اآلذان فً مدة منتظمة، وبعد 

 مماطع ذات نظام خاص هو الوزن. عدد معٌن من
 المطلع: 
المطلع هو البٌت األول من الؽزل وٌتمٌز بتوحٌد المافٌة والردٌؾ بٌن  

، وهوأن ٌوازن الشاعر بٌن عروض المطلع ( 41)شطرٌه،وذلن ماٌسمى بالتصرٌع
وضربه بكلمتٌن ٌختمان بسجعة واحدة وهو أسلوب لد اعتمده الشعراء لمٌمته 

ٌة الصافٌة ،وأحٌانا ٌكون بالؽزلٌة مطلع أو مطلعان أو ثبلثة الموسٌمٌة النؽم
 . (41)مطالع،ولكل مطلع بحر خاص به

إن أهمٌة المطلع بجانب أنه نمطة البداٌة للؽزل،إال أن هذٌن المصرعٌن  
ٌعرفان المتلمى على بنٌة الؽزل من بحر ولافٌة وردٌؾ،وٌدرن المتلمى أٌضا  

الشاعر ولت الكتابة، فالمطلع بالنسبة  للمارىء  العواطؾ واألحاسٌس التى تعترى
كمثل حركة بالماء الراكد،هذه الحركة تحدث حركة من التموج فى ذهن وعاطفة 
المارىء،وبذلن ٌكون المارىء على أهبة االستعداد  الستمبال الؽزل، عبلوة على أن 

جاه ازدواج المافٌة والردٌؾ فى المطلع ،وتؤثٌرهما الصوتى ٌوجه المارىء ت
الموسٌمى الخاصة بالؽزل،أى إنه بمثابة إفتتاحٌة موسٌمٌة وؼنابٌة تمهٌدا  للؽزل 

 .(42)فالمطلع ٌحمك هدفا هاما فى شكل الؽزل
لهذا أهتم الشعراء بمطلع المصٌدة  فالمطلع الٌجب أن ٌكون ضعٌفا ألنه أول  

 .(43)ماٌمرع أذن السامع ، فٌنشرح له صدرهُ ، وتهتز له نفسه
 صرؾ النماد إلى العناٌة بالمطلع، فؤوجبوا شروطا  لٌتم ُحسنه وٌكمل جماله،لهذا ان
 منها :
 أن ٌكون المطلع فخما .  .1
 له روعة وعلٌه أبهة. .2
 أن ٌكون بعٌدا  عن التعمٌد. .3
 وفٌه حرارة العاطفة والشعور.  .4
 خالٌا  من المآخذ النحوٌة.  .5
 .(44)أن تراعى فٌه جودة اللفظ والمعنى معا   .6

مٌر أهتماما كبٌرا بمطلع ؼزلٌاته لمعرفته بالدور الهام الذى ٌحممه لمد أهتم  
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 المطلع  فى شكل الؽزل وسؤعرض نماذج متنوعة لمطالع فى ؼزلٌات مٌر:
 (45) نےمرنےكامزاجانا ومسٌحا خضر كب      جانا كهپا كا جانوں خإلى نہٌں ےلذت س-*

الشاعر لضٌة  أظهر لنا ذلن المطلع الجانب الصوفى عند الشاعر ،فٌطرح
الموت،ولكن لذلن الموت لذة للوصول هلل تعإلى، ألن كل صوفى ٌعتمد بكماله عندما 
ٌتحرر من المٌود الظاهرٌة وٌتمعن فى هوٌة الخالك، فالصوفى ٌستمتع بالفناء الذى  
هوفى الحمٌمة لٌس فناء بل حٌاة أبدٌه،ٌدرن الشاعر متعة الموت لٌنعم بلذة الوصول 

ٌاة األبدٌة،فاستطاع المتلمى إدران الحالة الذهنٌة والعاطفٌة التى هلل تعإلى والح
اعترت الشاعر فى ذلن الولت. وتكرار المافٌة والردٌؾ فى المطلع زاد من اإلٌماع 

 الموسٌمً بٌن ألفاظ البٌت الؽزلً
 (46)سونا كو مجهـ تب بهر نٌند گا ملے            كهونا كا جى جب گا آوے ںنظر مٌ-*

مطلع ٌلخص فٌه مٌر األمر كله بؤن الحبٌب سٌدرن بؤنه عاشك له هذا ال
عندما ٌتمابل به فى المنام،وٌلعب تكرار المافٌة والردٌؾ فى المطلع دورا مهما فى 
بعث الموسٌمى الداخلٌة للنص،وتوثٌك للمعنى،وٌحمل هذا التكرار لٌمة صوتٌة وفنٌة 

 تزٌد الملب له لبوال،والوجدان به تعلما.  
 (47)كا ساز آٌبنہ ہوجٌو خراب ہانخ               نازكا محو ہواكهـ آرسى كو ٌاردٌ-*

إن مطلع الؽزلٌة كما سبك أن للنا هو الذي ٌحدد مبلمحها وٌربط بٌن 
مفرداتها، فجمال المطلع  هنا فً إٌحاءاته التً لخصت كل ماٌعانٌه الشاعر  فإنه 

رث لوجوده ودابما تنظر للمرآة ألنها ٌوجه العتاب لحبٌبته حٌن ٌصورها بؤنها التكت
أدركت جمالها فٌها، كذلن تكرار المافٌة والردٌؾ فى المطلع، أكسب النص إٌماعا  ذا 

 أثر عظٌم فً النفس.
  (48)گوٌا ہے پاں رنگ پر ہونٹ                      گوٌا ہے دہاں وه ہى ہؼنج-*

ه فم المحبوب بدأ الشاعر  مطلع ؼزلٌته بوصؾ لفم المحبوب فلمد شب
بالبرعم، و حمرة شفاه المحبوب مثل  حمرة ورلة التنبول، وهنا نجد االرتباط 
المتحمك بٌن مصراعً البٌت الشعري عن طرٌك استخدام الشاعر فّن التصرٌع الذي 
زاد من اإلٌماع الموسٌمً بٌن ألفاظ البٌت الؽزلً محمما  براعته وهو ٌرسم صورته 

 طبٌعة الحسٌة الملونة بؤلوان ال
 (49)كا وبال موجب ہى پر تن كے اس بال ہركمال كا            كے على ہى ہٌںجو معتمد ن-*

ٌظهر هذا المطلع حب الشاعر آلل البٌت ،فالشاعر ٌمر بكمال سٌدنا على 
كرم هللا وجهه، وتكرارالمافٌة والردٌؾ فى شطرتى المطلع ٌوحً بنؽم مؤلوؾ متجدد  

الشعر ، فإن هذا  النؽم سرعان ما تتكٌؾ نفوسنا علٌه ٌعد جزءا  هاما من موسٌمى 
 لتردده على اآلذان فٌكسبها أنسا.

چبل ادهر بهى جى سے شوق فرط كہ ٌعنى    برچبل نامہ ادهر كے خط جو كٌا ؼش ںمٌ -*
(51)
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هذا المطلع ٌبٌن لهفة الشاعر على محبوبه،فٌنتهز الشاعر أى فرصة 
خطابات فالشاعر ٌفمد وعٌه ، فمن كثرة الشوق للوصال معه ،فعندما ٌؤتى حامل ال

 تذهب روحه مع حامل الرسابل حٌث مكان الحبٌب
إن التصرٌع فى مطلع الؽزلٌه ٌشعر المارئ بالمافٌة والردٌؾ لبل وصوله 
إلٌهما ،كما ٌصنع نوعا من الربط بٌن الشطر األول والثانً إضافة إلى اإلٌماع 

 . الموسٌمً
 (51)ہوا نےمبل ہم مٌں خاكـ كو اس پهر دٌكها           جداہوا كوبى سےجو ودل ںاس كاِم جا-*

ٌؽلب على هذا المطلع طابع الُحزن واآلسى ، والتصرٌع بٌن شطرتى 
 المطلع له أهمٌة موسٌمٌة إٌماعٌة تشعر بتواصل األلفاظ بٌن شطرتى البٌت 

 ( 52)ار تهاــــــــــــــــگِل سرخ اكـ زرد رخس        ترا عاشك زار تها   چمن  بهى -*

ٌذكر الشاعر فى هذا المطلع فراق المحبوب،حتى أن الحدٌمة لد بكت  
فراله،ولد تؽٌر لون الورد األحمر إلى األصفر من حزنه علٌه، إن التصرٌع بٌن 

 شطرتى المطلع  لد حمك التبلحم المعنوي والتوازن الموسٌمً بٌن مصرعٌه.
 (53) ركهتا نہٌں جگر ہوں شكارزبوں مٌں كہ     كهتار ہٌںوه تركـِ مست كسو كى خبر ن-*

ٌصؾ البٌت مشاعر الحزن ،فٌشٌر الشاعر إلى أن الحب لد جعله ضعٌفا  
وببل عزٌمة ، فارتباط المصرع الثانً بالمصرع األول عن طرٌك استخدام الشاعر 

 فن التصرٌع أضفى على البٌت جوا  نؽمٌا  موسٌمٌا  مضافا  .
ٌوسؾ چاه           ہوگٌا كم اب حسن فابےص زور وه ےخط س-* ہوگٌا رستم چاهِ  ،سو ذلن تها ِِ

(54 )
 

حٌة فى الوجه فانها تذهب ٌشٌر مٌر فى هذا البٌت إلى أنه عندما تخط الل 
الوجه ، فاستخدام مٌر لفن التصرٌع لد حمك الترابط المعنوي واللفظً ببراءة 

 لشطرتى البٌت الشعري

 ليات مير يتضح اآلتى:وبعد دراسة مطالع بعض غز
 أن مٌر لد اختار المافٌة والردٌؾ المناسب الذى ساهم فى صنع مطلع الؽزلٌة.-1
كانت مطالع ؼزلٌاته مدخبل  للنص ومحور أفكاره وروحه، وتتضح مبلمح النص -2

 األساسٌة به كالوزن والمافٌة والردٌؾ، ومدى انسجام عاطفة الشاعر مع ؼزلٌاته.
زلٌاته بمثابة مفتاح لخزٌنة إحساسه،فاستطاع أن ٌؤخذ منها ما لمد كانت مطالع ؼ-3

 ٌشاء.
 تنسجم  فى مطالع ؼزلٌات مٌر المفردات والصور والعوطؾ واإلٌماع. -4
السٌمفونٌة التى عزفتها األصوات فى مطالع ؼزلٌات مٌر ساندت معانى الكلمات -5

 راء معنى ؼزلٌاته.التى تكررت بدورها لتعبر عن انفعاالت الشاعر،وساهمت فى إث
مطالع ؼزلٌات مٌر تنساب بموة وحماسة معبرة عن مولؾ شعوري صادق ، -6

تتبلءم مع النؽمات الموسٌمٌة التً تتحرن ببطء ولوة مما ٌعطً للمتلمً فرصة ألن 
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 ٌستجٌب لهذا الجرس الموسٌمً  وٌردد مع الشاعر  مطالع أبٌاته بموة.

 المقطع:
ٌؤتى فٌه الشاعر بتخلصه الشعرى،وللممطع هو البٌت األخٌر من الؽزل،و 

أهمٌة فى شكل الؽزل ،فهو ٌعطى االحساس بالتكامل وٌرسخ فى الذهن وحدة 
الؽزل،فإن ذكر اسم الشاعر فى بٌت الممطع ٌجعل كبل من المارىء والشاعر لرٌبا 
من اآلخر، وٌدل على أن الحدٌث انتمل عن الشاعر،وٌصبح الممطع النمطة التى 

ص شخصٌته الخاصة،وتستكمل فٌها الحدٌث عن حالته الوجدانٌة،فى تكشؾ خصاب
حٌن تتحدث األبٌات التى تسبمه عن موضوعات متفرلة، وبعض الشعراء ٌستخدمون 
تخلصهم  فى المصرع األول من الؽزل،لكن الٌمكن أن نطلك علً ذلن البٌت 

شارة تشٌر إلى ممطعا ،ألن ذلن البٌت الٌإدى وظٌفة الممطع،أٌضا بٌت الممطع أهم إ
 (55)ناطك الشعر،فهو بمثابة تولٌع الشاعر على شعر

 سأعرض مقاطع متنوعة لغزليات مير:
 يقول مير:

 داد نہ ملى تو ٌهاں كے ہمٌر اس دل گرفت
 (56) پاس كے مشكلكشا گا جاإں لٌكے ہعمده ٌ

ٌشٌر الممطع هنا  إلى أن الحدٌت انتمل عن الشاعر،وبذلن ٌصبح المارىء  
ن الشاعر،ٌدرن حالته الذهنٌة والوجدانٌه فى ذلن الولت،فالشاعر لم ٌجد لرٌبا م

اإلنصاؾ لملبه الحزٌن لهذا سٌذهب عند حبلل العمد  )سٌدنا على(كرم هللا وجهه 
 ،لٌحل مشاكل للبه،فٌظهر الممطع الجانب الشٌعى للشاعر.

 جاتےہو ہوتےمٌر جى زرد -*
 (57)كٌاہے بهى ےن تم ہٌںكٌا ك

ع ٌدل على مدى لدرة الشاعر التؤثٌرٌة فً السامع ،فلمد أدرن هذا الممط 
السامع الحالة الوجدانٌة للشاعر فى ذلن الولت،من خبلل هذا الممطع عبر الشاعر 

 عن حزنه وآالمه من العشك، فالعشك لد جعل وجه الشاعر مصفرا  باهتا .
 كى ٌہى كو مجهـ ےوصٌت مٌرن-*
 (58) ہونا نہ عاشك تو ہوناكچهـ  سب ہك

هذا الممطع كان بمثابة وصٌة من مٌر باالبتعاد عن العشك، فؤصبح البٌت  
مثبل  ٌضرب لمن ٌوعظ فالمارىء ٌستطٌع أن ٌمٌز الحالة النفسٌة للشاعر من ممطع 

 هذه الؽزلٌة.
 آج نے اُن كہ چـهـٌـڑا كو مٌر نے مٌں كو ہےكا-*

 (59) ہارِدسر رد مجهے كہ كہا دل دردِ  ہٌ

ممطع الحالة الذهنٌة والوجدانٌة للشاعر ،فالشاعر جرٌح الفواد ٌوضح هذا ال 
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،متآلم من محبوبته . فنرى هذا الجو النفسً المفعم بالعاطفة الوجدانٌة المإثرة مما 
 ٌدل على مدى لدرة الشاعر التؤثٌرٌة فً السامع من خبلل الممطع 

 امام تهے ےپهر مٌرآج مسجِد جامع ك-*
 (61) كا نماز جا تهے ےداغِ شراب دهوت

استخدم مٌر الكلمات الصوفٌة فى هذا الممطع ككلمة )شراب(،فالمارىء  
 ٌدرن الجانب الصوفى لمٌر من إطبلعه على هذا الممطع

 بلبل كى اور گل كى جو صحبت كى سٌر،مٌر-*
 (61)گٌا اُچـٹ سے طرؾ كى ںدل اپنا دلبرو

فً نظرته هذا الممطع ٌكشؾ عن المبلمح الرومانسٌة عند الشاعر ،ف 
للمحبوب نظرة متفابلة جمالٌة، ٌبدو الشاعر فٌها أكثر تعلما  بالمحبوب وإحساسا  
بجماله،فبالرؼم  من أنه بصحبة الورد والبلبل فى نزهته اال أن للبه ٌستوحش المكان 

 بجانب المحبوب .
وهذه نماذج أخرى لمماطع من ؼزلٌات مٌر تكشؾ خصابص شخصٌته  

 ة:،وتظهر حالته الوجدانٌ
 گـٌا شاٌد اس شمع رو كا خٌال-*

 (62)نورہے كچهـ پر منہ مٌركے اب ہك

هذا الممطع ٌظهر مولؾ الشاعر الذي ولؾ ٌتؤمل صورة ظلت تتدفك إلى  
 ذهنه لوجه محبوبته المنٌر،ذن الوجه الذي ٌعكس نوره على وجه الشاعر .

 بتر اب روز ہٌںبٌماِر مرگـ سا تون-*
 (63)ہوا بهبل تو هـكچ كو مٌر نے ہمدٌكها تها 

ٌدرن المارئ من خبلل هذا الممطع الحالة المستمرة للشاعر ، فالشاعر  
 الٌبدو علٌه المرض،بل إنه موفور الصحة عن األٌام السابمة

 ہےوه ںفكِرنجات مٌر كو كٌا،مدح خوا-*
 (64)اوالد كا على كى،دمحم كى آل كا

م تضل عن طرٌك من خبلل هذا الممطع كشؾ الشاعر للمتلمً عن فبة ل 
الحك ،حٌث لصد فبة المداحٌن التى تمدح سٌدنا دمحم )ملسو هيلع هللا ىلص(،فهذه الفبة التنكر فضابلة 

 وتزٌد من لدره. 
 كے سرشكـ پـرلطرے ں پـلكو مٌرى ےسےتار -*

 (65) شب تمام  دكهابى  مٌر  مٌں  رہے ےدٌت

ة المكبوتة،وعن هذا الممطع عبر عن مشاعر الشاعر االنفعالٌة والعاطفٌ 
 ممدار حزنه الذي تعددت أسبابه وتراكم فً للبه.

 ہم كرتے ركها بند زباں كاش ےمٌر ا-*
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 (66)كٌا گـرفتار كو ہم ےبولنےنےصبح ك

هذا الممطع نفس به الشاعر عن اختبلجاته الشعورٌة ومعبرا  به عن تجربته  
  الوجدانٌة بشكل عمٌك محمما  بوساطته أداء  فنٌا  متمٌزا  .

وهنان ؼزلٌات لمٌر فى الدٌوان لد ذكر تخلصه  فٌها فى المطلع  
 والممطع،وهذه نماذج لتلن الؽزلٌات:

 مطلع الغزليه:
  كو سب رہى حالت كى وجد بہت مٌں مجلس        كو شب كى مٌر اكـ ؼزل تهى پـڑهى ےمطرب ن-*

 مقطع الغزلية:
 مٌر پـڑا مٌں سابے كے دٌوار كسو ہوگا-*

 (67)كو طلب آرام ےاست سكٌا ربط محب

 نموذج آخر لهذا النوع من الغزليات:

 مطلع الغزلية:
  جاتاہے ٹوٹ توكلٌجا ہےاپنا شاہد خدا          جاتاہے ٹكبهو مٌر اس طرؾ آكر جو چهاتى كو-*

 مقطع الغزلية:
 اٌدهر مٌر سا دٌوانہ كہ آتا مٌں عمل كچهـ ہٌںن-*

 (68)ہے جاتا روٹ مارے كو ہے،كٌدهركبهو آتا جو

 نموذج آخر:

 مطلع الغزلية:
  تها وفؽاں شور سبب كا سخن انداز              تها جواں ولت كسو كشتہ ستم مٌر ہٌ-*

 مقطع الغزلية:
 جانا نہ كو نےتجهـ كنهوں مٌں ہاںگو مٌر ج
 (69)تها ونشاں نام كہاں تو،تو تها ہموجود ن

ت الذى ٌسبك بٌت وأحٌانا ٌاتى مٌر  فى بعض ؼزلٌاته بتخلصه فى البٌ 
 الممطع:

 يقول مير:
  معذورٹكـ ہے سے آنكهوں اور،وه كى اس ہے حك شٌخ،مٌر ہووے نہ كر كٌوں ںمنكِر حسن بتا-*

 مقطع الغزلية:
 رو زردِ  ہے جو مٌر لگاٌا دل كٌا ہٌںپهر ك

 (71) نورٹكـ سے دن چار دو ترے تها آٌا پر ہمن

بٌت المطلع ولم ٌذكره فى  وهنان ؼزلٌات  للٌلة جدا ذكر مٌر تخلصه فى 
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 بٌت الممطع، فذلن البٌت الٌإدى الدور الذى ٌلعبه بٌت الممطع فى شكل الؽزل 
 كى اس روانى كى طبٌعت ہے ر هللا هللا        كى اس زبانى شعر سنے ہےمٌر درٌا  -*

 مقطع الغزلية:
 حاصل كچهـ ہٌںافسوس ن جز كے اس ےاب گب-*

 (71)كى اُس نىجا نہ لدر كچهـ ہحٌؾ صد حٌؾ ك

ومن خبلل هذه األمثلة المتنوعة لمماطع ؼزلٌات مٌر تمى ،نجد أن عناٌة  
مٌر بالممطع التمل أهمٌة عن المطلع، لهذا نظر مٌر تمى للممطع من الزاوٌة نفسها 
التً نظر من خبللها إلى المطلع، من حٌث االهتمام بالسامع والمخاطب ؛ ألَن خاتمة 

األسماع، فسبٌلها أن تكون محكمة  ، وأن تكون لُفبل  بعد أن الؽزلٌة آخر ماٌبمى فً 
 كان المطلع مفتاحا . 
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 الخاتمة:

وبعد العرض السابك الذى تناولت فٌه الدعابم األساسٌة لشكل الؽزل عند  
 مٌر تمى مٌر ،نستطٌع أن نبرز أهم ما توصلنا إلٌه من نتابج فٌما ٌلى:

 لى لؽزلٌات مٌرتمى مٌر فى دٌوانه الثانى  لد جرت على أن البناء الشك
 ؼرار معاصرٌه . 

  الشاعر كان حرٌصا على تحمٌك الدعابم األساسٌة لشكل الؽزل، فاختار
البحور الشعرٌة المناسبة لؽزلٌاته ،ونجح فً تطوٌع البحور الشعرٌة التً 

 كتب بها أشعاره الستٌعاب مضامٌن مختلفة وأؼراض متعددة.

 مافٌة والردٌؾ هما أكبر مٌدان لئلبداع عند مٌر تمى مٌر،وكانت إن ال
األساس الذى بنى علٌه الشاعر أشعاره،لهذا التزام الشاعر بالمافٌة والردٌؾ 

اهتم الشاعر  –لما فٌهما من موسٌمى تإثر فً أعصاب ومشاعرالسامعٌن . 
الع بالمطلع أو المستهل وعنى به عناٌة كبٌرة واستعمال التصرٌع فً مط

 ؼزلٌاته لٌزٌد بذلن من علو ّنؽم ؼزلٌاته . 

  حرص الشاعر على أن ٌجعل ممطع ؼزلٌاته متضمنا  اإلشارة الٌه ،ولمد
حممت مماطع ؼزلٌات مٌر فى الدٌوان دورها فى شكل الؽزل وأعطت 

 االحساس بالتكامل ورسخت فى الذهن وحدة الؽزل .
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 الهوامش:
 165،ص2111آزاد،آب حٌات، الهور، سنگ مٌل پبلى كٌشنز، ،مولوى دمحم حسٌن -(1)
المافٌه:عدة اصوات تتكرر فى أواخر األسطر أواألبٌات من المصٌده،وتكرارها ٌكون جزءا  -( 2)

هاما من الموسٌمى الشعرٌة ،فهى بمثابة الفواصل الموسٌمٌه،ٌتولع السامع ترددها وٌستمتع بمثل هذا 
 فترات زمنٌة منتظمة. التردد الذى ٌطرق االذان فى

 1993، الماهرة عربى المدٌم،دار النهضه العربٌه،)د/عبد الفتاح عثمان،نظرٌة الشعر فى النمد ال
 (54،ص

الردٌؾ هو اللفظ الذى ٌؤتى بعد المافٌة فى نهاٌة جمٌع األبٌات أو الشطرات)مولوى فٌروز  -(3) 
 الدٌن:جامع فٌروز اللؽات مادة)ردٌؾ(

 ابراهٌم،د.ٌوسؾ السٌد عامر،الشعر األردى عبر المرون منذ نشؤته حتى بداٌة د.ابراهٌم دمحم-(4)
   26م،ص2111المرن الثامن عشر،جامعة األزهر،الطبعة األولى،

الوزن:هو مجموع التفعٌبلت التى ٌتؤلؾ منها البٌت وتمثل التفعٌله فى الشعر وحدة اإلٌماع،بٌنما -(5)
 (   55ٌة الشعر فى النمد العربى المدٌم،ص ٌمثل البٌت وحدة الموسٌمى.   ) نظر

(مرزا لادر بخش صابر، گلستان سخن،الجزء االول، الهور،مجلس ترلى ادب ، 6)
    174-173ص1966

 13،12م،ص1987كامل لرٌشى،اردو ؼزل، دهلى،اردو اكادمى،  -(7)
فٌة بدون مطلع المطعة:جزء من الؽزل أو المصٌدة ،وهى مجموعة أبٌات متحدة فى الوزن والما-(8)

)رام بابو ولٌس لها عدد معٌن من األبٌات. ولها موضوع واحد،والٌمل عدد أبٌاتها عن بٌتٌن
 ( 33ؼضنفر اكٌدمى باكستان،ص ، سكسٌنه،تارٌخ ادب اردو، كراجى

التخلص:هو االسم الذى ٌتخده الشاعر لنفسه،فٌشتهر به من خبلل أشعاره)سٌد دمحم -(9) 
 (21ص  عصٌم،اردوادب كى تارٌخ،

 111ألطاؾ حسٌن حالى،ممدمة شعر وشاعرى،لكناإ،ص-(11)
عبادت برٌلوى،ؼزل اور مطالعه ؼزل،كراتشى، باكستان انجمن ترلى اردو -(11)
 31،ص1955،
 283كلٌات مٌر، الدٌوان الثانى ،ص -(12)
 275كلٌات مٌر، الدٌوان الثانى ،ص -(13)
 283كلٌات مٌر، الدٌوان الثانى ،ص -(14)
م(،حصل على علومه فى 1668-ه1179ى دكنى:ولد الشاعر ولى فى اورنكـ آباد عام)ول-(15)

مدٌنة اورنكـ آباد،ثم رحل إلى أحمد آباد،وسورت ورحل بعد ذلن إلى دهلى،لمد رحل ولى إلى دهلى 
أكثر من مرة،وٌعتبر لهذا السفر أهمٌة كبٌرة فى تارٌخ األدب األردى، وبدء شعراء الفارسٌة فى 

بة الشعر باألردٌة بعد سماع دٌوانه،فلمد حاز دٌوانه إعجاب الناس،وكتب ولى العدٌد من دهلى بكتا
 م فى مدٌنة أحمد أباد.1744الؽزلٌات والمصابد، وتوفى فى عام 

 41عـ ،ص1993اكادمى، ہلى،ساهتٌاسٌدمحى الدٌن لادرى زور،اردو شاعرى كا انتخاب،د ڑاكـڈ)
م،أسمه أصؽر حسٌن، تخلصه 1884عام  هوىڈگونـ:ولد موالنا أصؽر هوىڈاصؽر گونـ-(16)

أصؽر،موطنه األصلى مدٌنة گور كهبور،لكن والده كان مامور للشرطة فى مدٌنة گونده، فمكث 
المشاكل األسرٌة لم ٌكمل  هوى،بسببڈأصؽر بهذه المدٌنة فترة طوٌلة،لهذا أطلك علٌه أصؽر گونـ

بالشعر منذ  شؽؾربٌة والفارسٌة.كان لدٌه أصؽر تعلٌمه األبتدابى،لكنه تعلم اإنجلٌزٌة والع
طفولته،ومال أصؽر إلى التصوؾ،و تؤثر بالماضى شاه عبد الؽنى الصوفى الشهٌر فى 

مجموعته  م بعنوان )كبلم نشاط الروح(،ونشرت1925عصره،نشرت أول مجموعة شعرٌة له عام 
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بالفارسٌة،توفى أصؽر  بعنوان)سرود زندگى( كذلن كتب أشعار كثٌرة 1935الشعرٌة الثانٌة عام 
 م.1936عام 
-9 صـ مـ،1966 ،1پرٌس،ط گو،لكهنو،نظامى اكابرؼزل ےچنددمحم اسبلم،بٌسوٌن صدىك ڑاكـڈ)
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 45-44عبادت برٌلوى،ص -(17)
 225كلٌات مٌر، الدٌوان الثانى ،ص -(18)
 333كلٌات مٌر، الدٌوان الثانى ،ص -(19)
 59عبادت برٌلوى،ص-(21)
 61ك،صالمصدر الساب-(21)
م(هو دمحم تمى المتخلص بمٌر،أحد رواد مدرسة 1811-ه1225مٌر تمى مٌر:)متوفى عام -(22)

دهلى الشعرٌة،رحل إلى دهلى فى فترة شبابه،واشترن فى حرب أحمدشاه ابدالى،تعرض للعدٌد من 
م،حٌث رعاه أصؾ الدولة،وظل فى 1776الكوارث فى حٌاته،إلى أن رحل إلى مدٌنة لكهنو عام 

ستة دواوٌن فى الؽزل األردى،ودٌوان فارسى،كما توجد له تذكرة نكات  وفى،لهحتى ت لكهنو
 الشعراء.

 ولار سٌد)،(91گهر،ص اردوكتاب-ہلى)سٌد اعجاز حسٌن صاحب ،مختصرتارٌخ ادب اردو،د
 ٌونٌورسٹى بنجاب ،(دوم)ادب اردو-جلد ساتوٌں-ہندمسلمانان پاكستان و ادبٌات ،تارٌخ عظٌم

 (127،ص1987،
 183عبادت برٌلوى،ص -(23)
البحر :هو تفاعٌل معٌنة ٌوزن بها ما الٌحصى من أبٌات وسمى بالبحر ألنه ٌوزن به -(24)

ماالٌتناهى من الشعر،فؤشبه بالبحر الذى الٌتناهى بما ٌؽترؾ منه،والبحور خمسة عشرا بحرا منها 
 (61الطوٌل،الكامل،البسٌط،الخفٌؾ  )د/عبد الفتاح عثمان،ص

  186-185ت برٌلوى،صعباد-(25)
 276كلٌات مٌر، الدٌوان الثانى ،ص -(26)
 فشرطه أن نترن العمل منذ الخطوة األولى       سٌر على طرٌك العشك        الوعى شرط لل-*
 هــــــــــرط لـــــــــفصفرة اللون والعٌن ش ذا              ــــــــــــــــادعاءالعشك ال ٌصدق هك-*
 جــــــــاب النضــــــفإن السفر شرط الكتس       ٌت         ــــــــوث بالبوب بالمكالتذهب العٌ-*
 بةـــكعـــــــبت للــــب الشٌخ               وأٌضا تلن الدابة لد ذهــــــإذا لصدت الحج فاصطح-*
 ارهـــٌــرة الختــٌــرالبصوافــــــٌب                 والبد من تـــــــجــــب عـــــــب ذهـــلـــمــال-*
 ناــارة وال األسباب شرط هـــــأترؼب بتحمٌك العدل واإلنصاؾ                     فلٌست المه-*

 لٌس من السهل أن تمنح أحدا  للبن ٌامٌر                         -*                             
 كبد شرط العشكفالتضحٌة بال                                

 235كلٌات مٌر، الدٌوان الثانى ،ص -(27)
 ملــالذى أصبح مشابها  للممر خرج اللٌلة على السطح        فٌاأصدلاء كٌؾ الممر الكامل ظهر ؼٌر مكت-*

 فباعتكافى سؤحرز شهرة واسعة مثل العنماء لو ذاع صٌتى أمام االعٌن بؤننى معتكؾ            -*
 اذجاـــــــــفانظروا فى النهاٌة كان عشمهم س  ن كمال العمل فى العشك          الذٌن كانوا ٌدعو-*
 إن لٌس الٌابس لد حظى بفشل فرهاد                 فؤى ؼرض لد نالوا من مشاؼبى ذلن العشك-*

 كٌؾ الٌموت أولبن العشاق المضطربٌن مثل مٌر-*
 ٌضبطون أنفسهم بالبٌت نصؾ الٌوم فإنهم

 235مٌر، الدٌوان الثانى ،ص كلٌات -(28)
 عر من عادتناــــــــــــانى الرلٌمة         ولرض الشـــــــــــرمون بالمعـــــــــنحن مؽ-*
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 فإنى أنتظر نفسى منذ فترة طوٌلة   ون        ــــــجنـــــــذنا الـــــــــن أخـــــــــالى أٌ-*
 وى هذا اآلنـــــلم ٌعد لنا عمل س   وال اللٌل        ـــــــــــم باكٌن طـــــــــــــــــــنهٌ-*
 ى هذا أبدا  ـــــولم ٌكن لى اختٌار ف   لمد أصبحت عاجزا منذ تنازلت عن العشك       -*
 بلد كلهاـــــلكن ذاع صٌتى فى الب   اء        ــــــــــــــنمـــل العـــــــت مثــــــــــــــلس-*
 لوبــــــــماهى إال ؼبار لمبات الم    ونها السماء        ـــــــــمــــــــسن التى تـــلـــــت-*

 زٌدوا فى آالم مٌر كما تحبون-*
 فإن حال هذا الفمٌر سٌا منذ البداٌة

 291م،1999اكادمى،، اردو مٌر، سٌدعبدهللا،نمد ڈاكٹر -(29)
 292المصدر السابك،  -(31)
 261كلٌات مٌر، الدٌوان الثانى ،ص -(31)
 ٌونى بالدموع مثل الكؤســـــفلم ال تمتلا ع  ن         ـــــــأصبح حالنا كالحانة من تصارٌؾ الزم-*
 عــــــربٌـــل الـــــــــجٌا فصــــفمجٌبه كم  عادة         ــــــــــــــــحٌن ٌؤتى فإنه ٌمنح الكون الس-*
 إال حٌن تعلمت النجوم التؤلأل من عٌون المحبوب          بل   ــمن ل عٌون النجوم جاذبٌة لم تكن فى تؤللا-*

 ؾ نولع به فى الشبانـــــــحب(      أال ٌخبرنا أحدٌ كٌــــٌضطرب الؽزال منا نحن األسرى)فى ال-*
 جر محبوبىــــــــذا الشـــــــبه هــــــــما أن رأى شجرة الصفصاؾ ذات ٌوم حتى لال       كم ٌش-*
 ك المفر فى كل مكانــر العشـــــد نشـــــمــابب        فــــــد فى مدٌنة الوفاء من مصترى ما الجدٌ-*
 نان المشطــــب ممزق كؤســــــوإال فإن المل      حا  ــــــــــــجدابل واضـــــــــاجعل التموج فى ال-*
 وتـــــــمومٌن كالمــــــــــــــٌة المهفإن رإ   هم وٌموتون      ــــلمون أعٌنــــــــا ٌؽــــــــلمـــــمث-*
 لى عماره)عبلجه(ــفسؤبحث اآلن ألحصل ع   روح     ــــــــــــــــــــــــلوأن ذوق وصاله ٌهلن ال-*
 اوى بى        فإنهم ٌنصحون هوالءالمجانٌن  مثل نصحىـــــــــأٌها الواعظ  فإن تلن األلدام تتس-*

 روحىففى اآللم لم أبخل  لن ب-*
 هنان شخص ٌتحمل اآلوجاع مثلما تتحمل روحى العذاب فهل

 294كلٌات مٌر، الدٌوان الثانى، ص-(32)
 اختلطت مٌاه تلن األنهار مع بحر الرحمة ى       ــاكٌة عن الدموع حتلم تتولؾ العٌون الب-*
 حاوالت إرضابه هكذاوإال فإنه ٌرضى بملٌل من م       دٌ      ــــهو الٌخضع ألحكٌؾ ٌدرن األمور و-*

 فمد أصاب الضعؾ لدمى ه       ـــاب إلٌــــــــــــبسبب مداومتى على الذه-*
 واآلن فى لحظات للٌلة ٌنفذ الصبر كؤن الساعة لامت        دن لوة    ـــــــتحملت كثٌرا  طالما كان فى الب-*
 ا فى أسره طوٌبل على أمل إطبلق  سراحنافمد ظللن          لم نعرؾ أحباءنا فى الحدٌمة   أى عجب اذا -*
 لو لم ٌضع السٌؾ المخضب بالدم بجانبى لمامت الساعة     فمد كانت لٌلة صحبته كٌوم الحشر-*

 كم أساء األحباب األدب فى حضرة الشٌخ  عمامةالشٌخ،ومزق أحدهم لمٌصه   اختطؾ أحدهم -*
 أن هذا كان أثرا  لكثرة وضع رأسه فى محراب الطاعة البد     شٌخ حتى اعوجت حواجبه    ماأن عبس وجه ال-*

 أصبح الموت مستحٌبل ،فمن األفضل اتباعه-*
 لمد أصبح مٌر خبٌرا  فى فن الحب واأللفة فعبل

 27د/ابراهٌم دمحم ابراهٌم،ٌوسؾ السٌد عامر،الشعر األردى عبرالمرون ، ص-( 33)
  177عبادت برٌلوى،ص-(34)
 187،186الى،صح وشاعرى، شعر ہممدم -(35)
  187عبادت برٌلوى،ص -(36)
 281كلٌات مٌر،الدٌوان الثانى لمٌر،ص -(37)
 واتــتذرؾ عٌناى الدمع كالطوفان فى هذه األٌام            فهذه األعٌن الباكٌة أنهار متموجة منذ سن -*
 ن باكٌةـــــلصحراء عٌب            ففى كل خطوة فى هذه اـــــــــت فابن بحــــــالتبن هكذا،فإن بكٌ -*
 دٌك            فهنان مكان جدٌر بالمشاهدة حٌث العٌن الباكٌةـــلبن تمدمت على الملب خطوة أٌها الص-*
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 فإذا وصلت إلى األعماق فهنان حجاب هو العٌن الباكٌةذا المدر          ـــــــالملب الماسى الٌمكنه البكاء به-*
 زانــــــــــرة األحـــــضرٌر من كثـــإنى كالــــــواال ف  سى شٌبا هكذا       أن أفعل لنفأفكر أٌها السحاب -*
 راءــــــــمٌر الصحـــــــــــــوعى         إن عٌونى الباكٌة سبب لتعــكل ركن من صحرابى أخضر من دم-*

 ٌامٌر، حناء المدم تلن تظل فى مخٌلتى-*
 ن ارتباط بٌنهماتبكى دماء ،ولون  الحناء أحمر،فهنا عٌونى

 278كلٌات مٌر،الدٌوان الثانى لمٌر،ص -(38) 
 حةــى لمـــك فـــــــفلمد نفذ صبروتحمل العاش عب         ــــــأمر العاشك معن صٌامثار ؼٌرة البرق إن -*
 لةـك لٌـــعاشراب         فلتصبح أنت أٌضا شمعة لمزار الـــــــالتـــــن كـــــسبة لـــــــت بالنـــــــأصبح -*
 ك بنـــــــــاشـــفعندما تموج ٌمتلىء صدر الع  ذه النار        ــــــــــــــــؤت هـــــٌابحر الجمال لمد انطف-*
 ى العشكـــــٌار فـــــك اختـــــاشـــإذا كان للع   عشمه       ـــــبه المختار وٌبوـــــــك ٌجد محــــــــالعاش-*
 لبــومن الصعب أن ٌخرج شون العشك من الم  جفون       ـــتلن الــعٌه لبح ســـــــــــــــكل الولت أص -*
 هار العاشك       ـــرٌمة ٌمر لٌل ونـــــــــــؤى طـــــفب ى وجهنا        ــحــــــــــــــــــد ٌمــــــــلم لـــــــــــالنع-*
 كـــــــاشـــى العــولد ظن الملب أن هنان ثمة ف تى          ب لذلـــــــــــــطول الولت هذا اإلضطراب سب-*
 شٌبا  ــوأخذت نشوة العاشك وآالمة تزول شٌبا  ف     روبة       ـــــــــٌن طـــبسبب تلن االعٌن أصبحت الع-*
 ك عجٌبة بالدنٌاـــــفإن كثٌرا  من أعمال العاش ب الثمٌل فشلت           ـــــــن العــــن ذلــــــل مــــــــه-*

 ٌامٌر أن للبى المهموم لد تكلم)ٌمرض الشعر( فى الخفاء-*
 هل الشعر ولرضه شعار العاشك ٌاأصدلاء

 221كلٌات مٌر،الدٌوان الثانى لمٌر،ص -(39)
 ى الترابــد             فهو وؼروره سٌصبحان معا فــــــــربطه بؤحـــــــأسلوب المحبوب الٌ-*
 روحه     ـمٌن             فالمحبوب ٌتدلل ،والعاشك ٌفدٌه بـــــحٌاة األحباء للعاشأٌمكن أن تنتمل -*
 ناىــــــــــفلم ٌتٌسر لى أبدا  أن تشاؼله عٌ    ظلت عٌناى مؽلمة لٌل نهار من الضعؾ          -*
 هـــــــــد عنعاــــــذلن الذى ٌجب علّى االبت نى أحبه             ـــبة بؤنــــصة ؼرٌــــــذه لــــه-*
 وس     ـــــك والهــــــــــــرق بٌن العشــــفهنان ف ن أ الّ تظل طفبل              ب علٌــــــــــاآلن وج-*
 نه أصبح ممتدا  ـــفإن ذلن الحدٌث المصٌر عجة العاشمٌن                ــــاروا ضــــــــــــلمد أث-*

 (على باب المعبدٌامٌر هذاالساجد كان ٌضع البندو)عبلمة الصبلة-*
 فإن صبلته الٌمكن االعتماد علٌها واإل

 272كلٌات مٌر،الدٌوان الثانى لمٌر،ص -(41) 
         تى اآلن                                                            ــففى كل حارة ستجد ما ٌشبه الحدٌمة ح ى كل جانب حتى اآلن            ان آثار بكابى الحار هنا ف-*
 ى اآلنـــــــمذنب حتـــــــــــالـــفؤنا ألؾ منذ مدة ك ذا            ــــــــــامة هــــــــــمتى ٌطلع صبح لٌل المٌ -*
 تى اآلنــــهمر حــــــــــدموع تنـــــــــوإال فإن الدة طوٌلة             ــــــــــــفرؼت الدماء من الكبد منذ م -*
 وتا  ـــــهــوؾ مبــــــــــٌوم وأنا أطـــــــــومنذ ذلن الوم             ــــــــــــــــــفه ذات ٌـــــــــطٌى ــــــــبد ل-*
 لكن حتى اآلن لم ٌنبت فٌها ما ٌشبه وجه المحبوب  منذ سنوات والورود تنبت متنوعة فى الحدٌمة           -*
 جدارـــــــــــومنذ ذلن  الحٌن وهى صامتة كال           لمد شاهدته الورود ذات مرة ٌتجول فى الحدٌمه     -*

 لمد ترن مٌر العشك منذ مدة -*
 أصبح كالمرٌض البابس المحطم ولكنه

     التصرٌع هو من أنواع البدٌع المعنوي وفٌه توافك نهاٌتً الشطرٌن فً بٌت الشعر الواحد-(41)
فً مطالع المصابد . )احمد الخواص، لصة ) المصراعٌن ( بكلمات متشابهة  وؼالبا ماٌكون ذلن 

 (54،ص2112الببلؼة،،دار النهضة العربٌة،الماهرة،
،ص 1969ابن سنان الخفاجً ، شرح عبد المتعال الصعٌدي ، سر الفصاحة ، الماهرة ،  -(42)

222 
 185عبادت برٌلوى،ص-(43)
 25كامل لرٌشى،ص-(44)
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داوي،العمدة فً محاسن الشعر وآدابه،المكتبة (_ ابن رشٌك المٌروانً تحمٌك: عبد الحمٌد هن45)
 217،ص2111العصرٌة للطباعة والنشر،

 211كلٌات مٌر،الدٌوان الثانى لمٌر،ص -(46)
 هبلن اآلنفس التخلو من اللذة                                     فهل شعر الخضر والمسٌح بلذة الموت-*

 236كلٌات مٌر،الدٌوان الثانى لمٌر،ص -(47)
 عندما ٌتالم سٌترأى له                                             فعند النوم سٌمابلنى فى منامه-*

 217كلٌات مٌر،الدٌوان الثانى لمٌر،ص -(48)
 فلٌدمر هللا صانع المرآةالال                           ماأن رأى الحبٌب المرآة حتى هام د-*

 225ى لمٌر،صكلٌات مٌر،الدٌوان الثان -(49)
 وحمرة شفتٌه كؤنها حمرة البان)التنبول(                               وكؤن ذلن الفم كالبرعم            -*

 211كلٌات مٌر،الدٌوان الثانى لمٌر،ص -(51)
 فكل شعرة على جسده توجب الوبال له                               الذى الٌعتمد كمال على           -*

 219كلٌات مٌر،الدٌوان الثانى لمٌر،ص -(51)
 ما أن وصل حامل الرسابل إلى هنا  حتى فمدت وعٌى-*

 إذ أن روحى رحلت معه من فرط الشوق إلى هنان)حٌث الحبٌب(

 222كلٌات مٌر،الدٌوان الثانى لمٌر،ص -(52)
 اختلط بالترابذلن من انفصل عن عمل الروح والملب وابتعد عنه          رأٌناه ولد تحطم و -*

 247كلٌات مٌر،الدٌوان الثانى لمٌر،ص -(53)
 والورد األحمر أصفرت وجنتاه     الحدٌمة كانت عاشمة أٌضا                                 -*

 219كلٌات مٌر،لدٌوان الثانى لمٌر،ص -(54) 
 فرٌسة ضعٌفة ببل عزٌمة ان ذلن المجنون الٌعرؾ عن آحد شٌبا                         وأنا أصبحت-*

 216كلٌات مٌر،الدٌوان الثانى لمٌر،ص -(73)
 اآلن تضاءل نماء الحسن  بخط اللحٌة                         فالذلن كانت ببر ٌوسؾ ثم أصبحت ببررستم-*

 188-187عبادت برٌلوى،ص-(55)
 274كلٌات مٌر،الدٌوان الثانى لمٌر،ص -(56) 

 لم ٌجد إنصافا هنا مٌر إن ذلن الملب الحزٌن-*
 فسؤذهب بتلن المشكلة عند حآلل العمد)سٌدنا على(كرم هللا وجهه

 279كلٌات مٌر،الدٌوان الثانى لمٌر،ص -(57)
 ٌامٌر لمد أصبحت مصفر الوجه-*

 نمول هل عشمت هنا أٌضا ماذا

 236كلٌات مٌر،الدٌوان الثانى لمٌر،ص -(58)
 لمد أوصانى مٌر -*

 كون عاشماأكون كل شى اال أن أ أن

 223كلٌات مٌر،الدٌوان الثانى لمٌر،ص -(59)
 لماذا أثرت شجون مٌر الٌوم-*

 أفاض فى الحدٌث عن العشك حتى آلم رأسى  فمد

 214كلٌات مٌر،الدٌوان الثانى لمٌر،ص -(61) 
 الٌوم مٌر كان امام المسجد الجامع-*

 ٌنظؾ وصمة شراب  من على سجادة الصبلة  

 242وان الثانى لمٌر،صكلٌات مٌر،الدٌ -(61)
 مٌر إنن تتنزه بصحبة الورد والبلبل-*

 لكن للبى ٌستوحش المكان بجانب المحبوب 



 الدٌوان الثانى نموذجا   شكل  لالب الؽزل األردى عند مٌر تمى مٌر دراسة
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 359كلٌات مٌر،الدٌوان الثانى لمٌر،ص -(62)
 ربما لد ؼادر خٌال  ذلن الوجه المنٌر)المحبوب( -*

 فاآلن كثٌر من النور على وجه مٌر     

 222،صكلٌات مٌر،الدٌوان الثانى لمٌر -(63)
 الٌبدو وكؤنه مرٌض فى النزاع الٌوم-*
 فلمد شاهدنا مٌر موفور الصحة إلى حد ما 

 213كلٌات مٌر،الدٌوان الثانى لمٌر،ص -(64)
 لماذا ٌخشى من عدم النجاة ذلن الذى-*

 ٌمدح آل دمحم واوالد على     

 224كلٌات مٌر،الدٌوان الثانى لمٌر،ص -(65)
 ن حدلة العٌنلطرات الدموع على جفونى م-*  

 فٌامٌر ٌظهر لى ذلن طٌلة اللٌل     

 244كلٌات مٌر،الدٌوان الثانى لمٌر،ص -(66)
 لٌتنا ٌامٌر  نمٌد ألسنتنا-*
 حدٌث الصباح لد أولع بنا فإن

 317كلٌات مٌر،الدٌوان الثانى لمٌر،ص -(67)
 ٌع اللٌلة فى حالة  من الوجدلد ؼنى المطرب اللٌلة ؼزل مٌر                             فؤصبح الجم -*

 أن مٌر ملك  فى ظل حابط ما البد
 هنان رابطة بٌن المحبة وطلب الراحة فهل

 353كلٌات مٌر،الدٌوان الثانى لمٌر،ص -(68)
 مٌر أحٌانا أتى لتلن الناحٌة التى تعذبت بها               فاهلل شاهد على أن للبى لد حل به الحزن-*

 نون الٌخطر بباله شاإن مٌر مثل ذلن المج-*
 أحٌانا ،وٌذهب ألى مكان ٌؤتى

 232كلٌات مٌر،الدٌوان الثانى لمٌر،ص -(69)
 وكان ألسلوب شعره ضجٌج وصٌت         با  ذات ٌوم         كان مٌر لتٌل الظلم هذا شا -*

 مٌر إن المابلٌن بؤنهم الٌعرفونن  فى الدنٌا-*
 لهم وال أثر لوجودهم الوجود

 281مٌر،الدٌوان الثانى لمٌر،ص كلٌات -(71)
 فالحك أنه معذورلنظرته بعٌنه ناحٌته      ل المحبوب                    مٌركٌؾ الٌنكرالشٌخ جما-*

 مٌر  ماذا نمول هل عشمت هنا مرة آخرى-*
 عدة أٌام لد أنطفؤ نور وجهن فمنذ

 324كلٌات مٌر،الدٌوان الثانى لمٌر،ص -(71)
 مع شعره                                سبحان هللا،ما أجمل مزاجه وسرعة بدٌهتهإن مٌر نهر عندما نس-*

 اآلن ذهب ولم ٌحصل على شىء سوى الحسرة-*
 أسفاه فإنه لم ٌعرؾ لٌمته وا
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